ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
พ.ศ. 2547
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited
_______________________
หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ตงั ้ สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตงั ้ สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit
Cooperative, Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตงั ้ สํานักงานสาขา ท้องที่ดาํ เนิ นการ ทัวราชอาณาจั
่
กร
สหกรณ์อาจย้ายที่ตงั ้ สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศ
ไว้ทส่ี าํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการ สหกรณ์ และทีว่ ่าการอําเภอแห่งท้องทีส่ หกรณ์ตงั ้ อยู่
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรปู ลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์
ตรากรมปา่ ไม้
ปี พ.ศ. ทีจ่ ดั ตัง้ สหกรณ์
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้
ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
5
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(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื
(4) จัดหาทุนเพือ่ กิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน
(7) ซือ้ หุน้ ของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซือ้ หุน้ ของชุมนุ มสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
(9) ซือ้ หุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กจิ การของสหกรณ์
(10) ซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
(13) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือ่ การเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์และสหกรณ์อ่นื เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(16) กระทําการต่ าง ๆ ตามที่อนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น รวมถึง ซือ้ ถือกรรมสิทธิ ์หรือทรัพย์สทิ ธิ ์ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซือ้ หรือให้เช่าซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจําหน่ าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องในการจัดให้สาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้อ 3 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่นื
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตั ๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ยู้ กให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

6

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
หุ้น
ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ บํานาญ ซึง่ สมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถา้ มูลค่าหุน้ ทีม่ อี ยูค่ รบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว
การถือหุน้ รายเดือนและการขอซื้อหุน้ เพิม่ ต้องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหุน้ ของสหกรณ์
ทัง้ นี้ จํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีส่ มาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ทีส่ หกรณ์ชาํ ระแล้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สน้ิ สุด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของ
สมาชิกเพือ่ ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนัน้
(ข้อ 5 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 6 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาํ ระโดยวิธหี กั จาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบเห็นว่าสมาชิก
นัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
่
่
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิต้องชําระค่าหุน้ รายเดือนชัวระยะเวลาตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 การงดชําระเงิ นค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ รายเดือน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) และ
ไม่มหี นี้สนิ กับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนลงก็ได้
โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
สมาชิกทีม่ หี นี้สนิ กับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนไม่ได้ แต่อาจลดจํานวนการ
ชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนลงได้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่น้อยกว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิก
นัน้ มีหนี้สนิ ไม่เกินมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนได้
สําหรับสมาชิกที่โอนย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา และไม่มี
หนี้สนิ หรือมีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ ทีต่ นมีอยู่ในสหกรณ์ อาจงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการ
ถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
(ข้อ 7 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็ม
มูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
7
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หมวด 4
การดําเนิ นงาน
ข้อ 9 การรับฝากเงิ น สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภท
ประจําจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่นื ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
การให้เงิ นกู้
ข้อ 10 การให้เงิ นกู้ เงินกูน้ นั ้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่ าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและ
จํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ การส่ง
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มเี งินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ีตอ้ งเสนอคําขอกูต้ าม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ทก่ี าํ หนดไว้
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงิ นกู้ เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพือ่ การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
ข้อ 12 ประเภทแห่งเงิ นกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ในกรณีทส่ี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน
และมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั ้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทส่ี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการ
อันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมื่อสหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะ ความมันคง
่ หรือเพื่อการเคหะ หรือก่ อประโยชน์ งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของ
เงินกูป้ ระเภทนี้ตลอดจนเงือ่ นไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 13 ดอกเบี้ยเงิ นกู้ ให้สหกรณ์ เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุ กประเภทที่ให้แก่ สมาชิก
ในอัตราตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุ ม ให้ เ งิน กู้ ทุ ก รายมีห ลัก ประกัน ตามที่กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผูก้ ู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดี
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสิน้ เชิง พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมาย
ทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลา
ถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ท่ีผู้ค้ํ าประกันจะต้ องรับผิดชํ าระหนี้ แทนผู้กู้ตามที่กล่ าวในวรรคก่ อน และ
ไม่สามารถชําระหนี้นัน้ โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ ้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ้ํา
ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 15 ความผูกพันของผูก้ ้แู ละผูค้ าํ้ ประกัน ผูก้ ู้ หรือผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า
ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน (เว้นแต่กรณี
ทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั ้ สหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ตามทีก่ ําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รบั
การกู้ยืมเงิ นหรือการคํา้ ประกัน
ข้อ 17 วงเงิ นกู้ยืมหรือการคํา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยมื หรือ
การคํ้าประกันสําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามทีจ่ ําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 18 การกู้ยืมเงิ นหรือการคํา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี ่นื ใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรือคํ้าประกันประจําปีตามข้อ 17
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การเงิ นและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์
ในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานอง
ซึ่งสหกรณ์ เป็ นผู้จํ านอง หรือรับจํานอง หรือการไถ่ ถอนจํ านอง หรือการให้ความยินยอมต่ าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ซึ่งสหกรณ์เป็ นผู้รบั จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก
หรือกรรมการผูท้ ค่ี ณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (1)
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสังจ่
่ ายเงิน ใบรับเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
(ข้อ 19 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2553 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
25 กุมภาพันธ์ 2553)
ข้อ 20 การเงิ นของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทําบัญชีตามแบบและรายการ
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทส่ี าํ นักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บ ัน ทึก รายการในบัญ ชีเ กี่ย วกับ กระแสเงิน สดของสหกรณ์ ใ นวัน ที่เ กิด เหตุ นัน้
สําหรับเหตุอ่นื ทีไ่ ม่เกีย่ วกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนัน้ และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึง่ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์กบั ทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุ มตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิน้ ปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเ่ สนองบดุล และให้สง่ สําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อม
ทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือ่ ให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี น้ึ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่ าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่น
ไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั ้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อย
่
ยบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ปีละหนึ่งครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปและตามระเบี
โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 25 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจออก
คําสังเป็
่ นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผซู้ ง่ึ เกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
และให้คาํ ชีแ้ จงแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์สง่ รายการหรือรายงานเกีย่ วกับ
กิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลตามแบบและระยะเวลาทีห่ น่วยงานนัน้ กําหนด
กําไรสุทธิ ประจําปี
ข้ อ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิ ดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปแล้
่
ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี ําไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุทธิประจําปี ทเ่ี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ทีช่ ําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปนั ผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปนั ผลทัง้ สิ้นที่จ่ายสําหรับปี นัน้ ก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปนั ผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนั ผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันทีเ่ จ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปนั ผลให้ตงั ้ แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในปีใด มิให้ได้รบั เงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั ้
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(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รัก ษาระดับ อัต ราเงิน ป นั ผล ไม่เ กิน ร้อ ยละสองแห่ง ทุ น เรือ นหุ้น ของ
สหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันสิน้ ปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละยีส่ บิ ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกสมทบ ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(9) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(10) กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง้ สิน้
(ข้อ 27 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ทุนสํารอง
ข้อ 28 ที่ มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดา
เงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรร
เงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซง่ึ คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทป่ี ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารอง ทัง้ สิน้
ข้อ 29 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิก
จะแบ่งปนั กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพือ่ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน้ หรือเพือ่
จัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิ ก
ข้อ 30 สมาชิ ก สมาชิกสหกรณ์น้ีคอื
(1) ผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกเพื่อขอจัดตัง้
สหกรณ์ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวน
ทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรือลู กจ้างประจํ าสังกัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุ ทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งั ่ หรือสํ านั กงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ี หรือ
ข. เคยเป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมปา่ ไม้ หรือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ี ซึง่ ได้เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการหรือ
งานประจําโดยไม่มคี วามผิด หรือ
ค. เป็ นสมาชิก หรือผูเ้ คยเป็ นสมาชิกซึง่ ได้โอนย้าย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไม่มคี วามผิด
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
(ข้อ 31 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2556 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
28 กุมภาพันธ์ 2556)
ข้อ 32 การเข้ า เป็ นสมาชิ ก ผู้ส มัค รเป็ น สมาชิก ตามข้อ บัง คับ (รวมทัง้ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ทีก่ ําหนดไว้โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่ งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าฝา่ ยหรือเทียบเท่าคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นทีพ่ อใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 31 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุ ใด ๆ เมื่อ
ผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนํ าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 สิ ทธิ หน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
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สิ ทธิ ของสมาชิ กมีดงั นี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอ่นื ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิ ก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมันคง
่
ข้อ 35 สมาชิ กย้ายสังกัด สมาชิกทีย่ า้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ซ่ึงตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์ นัน้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ต่ี นมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ทต่ี นได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ ะจัดการโอน
เงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36 การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้าย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทัง้ นี้ เมื่อ
สหกรณ์ทต่ี นเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ีเสร็จสิน้ แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไป
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ
สัญชาติและทีอ่ ยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 38 การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้ หนังสือตัง้
ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ทาํ ไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื ให้แก่
บุคคลทีไ่ ด้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงิน
จํ า นวนดัง กล่ า วนั น้ ทัง้ นี้ สํ า หรับ เงิน รับ ฝากทุ ก ประเภท สหกรณ์ จ ะคิด ดอกเบี้ ย ให้ จ นถึ ง วัน ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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คณะกรรมการดําเนินการมีมติรบั ทราบการขาดสมาชิกภาพ ส่วนเงินค่าหุน้ เงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืน
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีส่ มาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีท่ างราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ว ย เมื่อคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การได้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิแ ล้ว สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิน ผลประโยชน์ ด งั กล่า วภายในสี่ส ิบ ห้า วัน
ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิ ์รับเงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์
ทีส่ มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็ ี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวน
เงินดังกล่าว ยกเว้นค่าหุน้ และเงินรับฝาก ไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั ้ สิน้
การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 39 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือ
ผูค้ ้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ
เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจมอบหมายให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทัง้ นี้ โดยมิได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ เ่ี กิดบกพร่องให้คนื ดีภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
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(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกีย่ วกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
หรือเมือ่ จะก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ ้าํ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของ
่
สหกรณ์หรือของทีป่ ระชุมกลุ่มทีต่ นสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่อื สัตย์สุจริต
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการ
ทีม่ าประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เว้นแต่กรณีตาม (1) หรือ (4) หากปรากฏว่า
สมาชิกมีหนี้คา้ งชําระต่อสหกรณ์ หรือมีเหตุสมควรอื่นใด ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้สมาชิก
ผูน้ นั ้ ยังคงสมาชิกภาพต่อไปตามกําหนดระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร โดยมิให้นําความในข้อ 5 มาใช้บงั คับ
สมาชิกทีถ่ ูกให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิ ์ยื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยให้ย่นื อุทธรณ์
เป็ นหนังสือต่อผูต้ รวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คําวินิจฉัยของ
ทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 42 การถอนชื่อสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทส่ี มาชิกออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่มซึง่ เกีย่ วข้องเสนอทีป่ ระชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 43 สมาชิ กที่ โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิด สมาชิกทีโ่ อนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มคี วามผิด
เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44 การจ่ายคื นจํานวนเงิ นของสมาชิ กที่ ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1) (2) และ (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปนั ผล
และเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื
พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั
โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือ จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีทอ่ี อก โดยได้รบั เงินปนั ผลและเงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั ้ แล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปี นนั ้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นัน้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)
โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
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ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) และ(6) นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปนั ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ประจําปี ท่อี อกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นนั ้
ภายหลังทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่
สมาชิก
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ สิน้ )
จํานวนหุน้ ทัง้ สิน้
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ
แต่ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีก่ ําหนดในข้อบังคับข้อ 4 และ
ข้อ 44 วรรคหก ซึ่งอยู่ใ นบัญ ชีทุน เรือ นหุ้น และเงินค่า หุ้น จ่า ยคืน ต่ อ หุ้น แก่ส มาชิก ในกรณี ส หกรณ์
ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 45 การหักจํานวนเงิ นซึ่งสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้อ 44 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 46 กลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์อาจจัดตัง้ กลุ่มสมาชิกขึน้ การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม
กิจกรรมของทีป่ ระชุมกลุ่ม การเลือกตัง้ จํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิ กและสมาชิ กสมทบ สมาชิกและสมาชิกสมทบมี
ความรับผิดเพือ่ หนี้สนิ ของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต่ นถือ
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หมวด 6
สมาชิ กสมทบ
ข้อ 48 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยต้อง
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นประจํา
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทัง้ บรรลุนิตภิ าวะและยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ในกรณีท่ี
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องได้รบั คํายินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ก. เป็ นบุตร หรือคูส่ มรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก หรือบิดามารดา
ของคูส่ มรสสมาชิก หรือ
ข. เป็ น พนั ก งานราชการ หรือ ลู ก จ้า งชัว่ คราวรายเดือ น หรือ ลู ก จ้า ง
ชัวคราวรายวั
่
นหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบตั ิงานในทํานอง
เดียวกันของ กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือสหกรณ์น้ี หรือ
ค. เป็ นสมาชิกสมทบซึ่งเป็ นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก
หรือ ของคู่ ส มรสสมาชิก ซึ่ง ต่ อ มาสมาชิก ขาดจากสมาชิก ภาพเนื่ อ งจากเสีย ชีวิต หรือ เป็ น คนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ง. เป็ นสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวราย
่
เดือน หรือลูกจ้างชัวคราวรายวั
่
น หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ปฏิบตั งิ านในทํานองเดียวกัน หรือซึง่ ต่อมาพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว หรือ
จ. เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ดํา เนิ น กิจ กรรมเกี่ย วกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติห รือ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การออมทรั พ ย์ หรื อ ที่ มี บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นสมาชิก หรือ
ฉ. เป็ นคณะบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรือ ที่ เ กี่ ย วกับ การออมทรัพ ย์ หรื อ ที่ มีบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลในสัง กัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้มบี ุคคลหรือคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม
สโมสร โครงการ หรือกลุ่มบุคคลทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
(4) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ข้อ 50 การได้เข้าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ าํ หนดไว้ โดยให้สมาชิกซึง่ ทํางานในแผนก หรือฝา่ ย หรือกอง หรือจังหวัด
หรืออําเภอ หรือหน่ วยเดียวกันไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง แล้วจึงผ่านให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรอง
ในกรณีท่ผี ูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็ นผูร้ บั รอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าํ หนดในข้อ 49 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
ได้ และต้องจัดให้ผสู้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ่ ะถือครบถ้วน
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เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ติ ามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบทีล่ าออกจากการเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครัง้ จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 51 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันทีย่ น่ื ใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้
ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบครัง้ ที่ 2 ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันทีย่ ่นื ใบสมัคร
เป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 52 การให้บริ การสมาชิ กสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าสมควรจัด
ให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เกินสิทธิและหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 53
ข้อ 53 สิ ทธิ หน้ าที่ในฐานะสมาชิ กสมทบ
สิ ทธิ ของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสทิ ธิ ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์
แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) มีสทิ ธิ ์ซือ้ หุน้ เพิม่ เมือ่ ใดหรืองดซือ้ หุน้ เมื่อใดก็ได้ โดยสมาชิกสมทบ
รายหนึ่งจะมีทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรระงับการซือ้ หุน้
ในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) จะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกสมทบอยูไ่ ม่ได้
(4) มีสทิ ธิ ์ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท โดยทีส่ หกรณ์อาจงดรับฝากเงิน
จากสมาชิกสมทบเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ นี้ สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีเงินฝาก
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันได้ไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน) ยกเว้นกรณี ดังนี้
ก. ดอกเบีย้ เงินฝากทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามทีก่ าํ หนด
ในวรรคแรก
ข. เงินทีส่ มาชิกสมทบได้รบั โอนประโยชน์จากสมาชิก ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
ค่าหุน้ เงินฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือ
เงินอื่นใดทีส่ มาชิกได้รบั จากสหกรณ์
(5) มีสทิ ธิ ์กูเ้ งินและคํ้าประกันเงินกูไ้ ด้ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และ
มีสทิ ธิ ์รับโอนหนี้และหลักประกันจากสมาชิก โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(6) มีสทิ ธิ ์ได้รบั เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนตามมติทป่ี ระชุมใหญ่
(7) มีสทิ ธิ ์รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(8) มีสทิ ธิ ์ได้รบั สวัสดิการจากทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสมทบ
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หน้ าที่ของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี้
(1) ต้องชําระค่าหุน้ เมือ่ แรกเข้าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(2) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(3) เข้าร่วมประชุมตามทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(5) สมาชิกสมทบทีเ่ ป็ นบุตร คูส่ มรส บิดา มารดา ของสมาชิก หรือ
ของคูส่ มรสสมาชิก ให้สงั กัดกลุ่มเดียวกับสมาชิกนัน้ สังกัดอยู่
ส่วนสมาชิกสมทบทีเ่ ป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อน
หรือลูกจ้างชัวคราวรายวั
่
น หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือ
ตําแหน่งทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นทีป่ ฏิบตั งิ านในทํานองเดียวกัน
ต้องสังกัดกลุ่มหน่วยงานทีต่ นสังกัดอยู่ สําหรับสมาชิกสมทบตามข้อ 49 (3)
จ. และ ฉ. ให้สงั กัดกลุ่มตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
การดําเนินกิจกรรมตามสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(ข้อ 53 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รบั อนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา
ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
่
(2) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย่ นแปลง
ในเรือ่ งชื่อสัญชาติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
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ข้อ 58 การตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเพือ่ ให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซง่ึ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือ่ ตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้
ทําไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื
ให้แก่บุคคลทีไ่ ด้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั
เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 59 วรรคแรก และข้อ 60
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีส่ มาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตร
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้พจิ ารณาและอนุมตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน
สีส่ บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิ ์รับเงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่มี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ ท่สี มาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั ้ สิน้
ข้อ 59 การจ่ายคืนจํานวนเงิ นของสมาชิ กสมทบที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี
ทีส่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) และ (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบ
ซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีท่อี อก โดยได้รบั
เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี
นัน้ แล้วก็ได้สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปี นนั ้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอ
การจ่ายคืน ค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนั ้ ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) และ (6) นัน้
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินป นั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ ประจําปี ท่อี อกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในปี นัน้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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กรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกสมทบทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจ่ ะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ สิน้ )
จํานวนหุน้ ทัง้ สิน้
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แต่ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว้ และให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีก่ ําหนดในข้อบังคับ
ข้อ 4 และข้อ 59 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุน้ และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิกสมทบใน
กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60 การหักจํานวนเงิ นซึ่งสมาชิ กสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ปีละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอนั สมควรคณะกรรมการดําเนินการ
จะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
หรือในกรณีท่สี หกรณ์ ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือ
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีร่ บั คําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มอี าํ นาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิ ก กรณีทส่ี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าห้าพันคน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 65 การเลือกตัง้ และการดํารงตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ ก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิ ์ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึง่ หนึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งคน หากกลุ่มใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึ่งคน ทัง้ นี้
การกําหนดกลุ่มให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มดําเนินการดังนี้
ก. ให้ห ัว หน้ า หน่ ว ยงาน หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายเป็ น ประธานการ
เลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิก เว้นแต่กรณีประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทน
สมาชิก และทีป่ ระชุมกลุ่มเลือกตัง้ ผูท้ ําหน้าทีป่ ระธานการเลือกตัง้ แทน และให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเลือกสมาชิกอีก
ไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
ข. กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดําเนินการเลือกตัง้ ต่อไป
กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูแ้ ทนสมาชิกและให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน้
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีข่ าด ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ เสนอชื่อสมาชิก
ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม แล้วดําเนินการเลือกตัง้ เฉพาะส่วนทีเ่ หลือต่อไป เพือ่ ให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ ห็นว่า
เหมาะสมเท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ
ซึง่ สมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิ ์ลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
ง. ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ น
ผูแ้ ทนสมาชิกให้ทป่ี ระชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
จ. ภายหลังการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทก่ี ลุ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึ่งคน
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนัน้ เป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทก่ี ลุ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู้ ทนสมาชิกเลือกตัง้ กันเอง
เป็ นประธานกลุ่มหนึ่งคนและเลขานุการกลุ่มหนึ่งคน
ฉ. ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชื่อผูแ้ ทน
สมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผู้แ ทนสมาชิก อยู่ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสองปี ท างบัญ ชีข องสหกรณ์
ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ในปี ใดที่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
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ข้อ 66 การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุ่มซึง่ ตนสังกัด หรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุ่มทีต่ นสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผ่ แู้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดเข้าชื่อจํานวนเกินกว่ากึง่ หนึ่งถอดถอน
ข้อ 67 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ กว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิก
พ้นจากตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่ งที่เหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวัน ให้
สหกรณ์กําหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่ว่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิกที่ได้รบั
เลือกตัง้ อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าํ หนดเวลาทีผ่ ซู้ ง่ึ ตนแทนนัน้ เหลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามวิธกี ารที่
สหกรณ์กาํ หนด
กรณีผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อ 66 มีจํานวน
มากกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดตามประกาศของสหกรณ์ ให้ถอื ว่าผูแ้ ทนสมาชิก
ที่เหลืออยู่พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก และให้สหกรณ์ ดําเนินการเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกใหม่ทงั ้ หมด
ภายในกําหนด 90 วัน และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยูใ่ นตําแหน่ งได้เพียงเท่าทีก่ ําหนดเวลาที่
เหลืออยูข่ องผูแ้ ทนสมาชิกชุดนัน้
ข้อ 68 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้ าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่
แจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 69 องค์ป ระชุม ในการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้อ งมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี
เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัวไปสามารถเข้
่
าร่วมประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รบั เลือกตัง้ ใด ๆ ทัง้ สิน้
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่ สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภายในสิบสีว่ นั
นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
แต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้อ 71 อํานาจหน้ าที่ ของที่ ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอี ํานาจหน้ าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรือ่ งทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิก
ทีถ่ ูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดําเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํ้าประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุ มสหกรณ์ ทีส่ หกรณ์น้ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คดิ จะทําเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่ น ซึ่งทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้
จากผูแ้ ทนสมาชิก
ให้ก รรมการดํา เนิ น การเลือ กตัง้ ในระหว่ า งกัน เองขึ้น ดํา รงตํ า แหน่ ง รองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุ การหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มผี ชู้ ่วยเลขานุ การหรือ
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทําหน้าทีก่ รรมการดําเนินการ
(1) เคยได้ ร ับ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จํ า คุ ก ในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่ วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้
จากตําแหน่งกรรมการตามคําสังนายทะเบี
่
ยนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยใน
ฐานะผูก้ ู้ ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนบั แต่ปีทผ่ี ดิ นัดถึงปี ทเ่ี ลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์น้ี
ข้อ 73 อํานาจหน้ าที่ของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์
่
ให้เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่ าง ๆ ในนามสหกรณ์ ตามที่กํ าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบ ัติก ารในอํา นาจหน้ า ที่ข องประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมือ่ ประธานกรรมการไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือเมือ่ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
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ข้อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวี าระอยู่
ในตํ า แหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ ว ัน เลือ กตัง้ ในวาระเริ่ม แรกเมื่อ ครบหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ว ัน เลื อ กตัง้
ให้กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออกจากตํ าแหน่ งเป็ นจํา นวนหนึ่ งในสองของกรรมการดํา เนิ น การ
สหกรณ์ทงั ้ หมดโดยวิธจี บั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึน้ ) และให้ถอื ว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระในปี
ต่อไปให้กรรมการดําเนินการทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่ านทีส่ ดุ ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ท่ีย งั อยู่ใ นตํ า แหน่ ง ตามวาระและยัง คงเป็ น สมาชิก
สหกรณ์อยูแ่ ม้จะพ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกก็ยงั คงอยู่ในตําแหน่ งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกว่าครบวาระ
เมื่อครบกําหนดตามวาระแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ ง ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซง่ึ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซํ้าอีกได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทก่ี รรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการดําเนินการที่
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรค
หนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
หรือลาออกเป็ นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจําในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบีย้ ในฐานะผูก้ ู้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ่ ออกทัง้ คณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีส่ ดุ
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ
ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงั ้ คณะอยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 76 ตําแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7)) ให้กรรมการดําเนินการทีย่ งั ดํารงตําแหน่ งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ งทีว่ ่าง
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยูจ่ ะประชุมดําเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนัน้ เป็ นตําแหน่ งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าทีแ่ ทนและยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการอื่น
ขึน้ ทําหน้าทีแ่ ทนชัวคราวจนกว่
่
าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึ่งที่ประชุมใหญ่ เ ลือกตัง้ ขึ้นแทนในตํ าแหน่ งที่ว่าง ให้อยู่ใ น
ตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูท้ ต่ี นแทน
ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว
ทีม่ กี จิ ธุระ แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุ ก าร เรีย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุมเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
และเรื่อ งที่สํา คัญ อื่น ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้แ จ้งเจ้า หน้ า ที่ข องกรมส่ง เสริม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 78 อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหน้าทีด่ าํ เนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ กับทัง้ ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลให้สมาชิกปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กํา หนดและดํา เนิ น การเกี่ย วกับ การประชุ ม ใหญ่ และเสนองบดุ ล กับ
รายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ทป่ี ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ ประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอื่นทีท่ าํ ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตัง้ หรือ จ้า ง และกํ า หนดค่ า ตอบแทนของ
ผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ
ทรัพย์สนิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
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(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์
และองค์การอื่น
(12) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั ง้ และถอดถอนคณะกรรมการอื่ น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจ ารณาให้ค วามเที่ย งธรรมแก่ บ รรดาสมาชิก เจ้า หน้ า ที่ส หกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัวไป
่ เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผูจ้ ดั การและสมาชิกเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิ ญ สมาชิก หรือ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็น สมควรเป็ น ที่ ป รึก ษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่ อ สู้ หรื อ ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสหกรณ์ หรื อ
ประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
(18) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การอื่น
ซึ่งสหกรณ์ น้ี เป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ ม
สหกรณ์ และองค์การนัน้ กําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
จนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอื่น
ข้อ 80 คณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้ กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์จาํ นวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการอํานวยการ โดยให้มตี ําแหน่งประธาน
กรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการอํานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 81 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการ
เป็ นผูด้ ําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการ
เก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของ
สหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดํ า เนิ น การในการปรับ ปรุ ง หรือ แก้ ไ ขการ
บริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทัง้ บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุ มตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกีย่ วกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 82 คณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้ กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จาํ นวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มตี ําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่งนอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการเงินกูน้ นั ้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่งครัง้ เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกูท้ งั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 83 อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มอี ํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุ มตั กิ ารให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสังของสหกรณ์
่
รวมทัง้ ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์และเมือ่ เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู้ จู้ ดั การแก้ไข
ให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดใน
สัญญาสอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตัง้ กรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ จํา นวนไม่เ กินห้าคน เป็ น คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัมพัน ธ์
โดยให้มตี ําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าทีก่ าํ หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั ้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 85 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจและหน้าทีด่ าํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิก และผูท้ ส่ี นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะ ประโยชน์
รวมทัง้ ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์ และการ
ใช้จา่ ยเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์
อื่นทัง้ ในและนอกประเทศ เพือ่ นําตัวอย่างทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการ
แก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ อนุ กรรมการต่าง ๆ เพือ่ มอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมี
อํานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 87 ประธานในที่ ป ระชุม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รือ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมก็ให้
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รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมด้วยก็ให้ท่ี
ประชุมเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความ
ในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่ม เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ตามลําดับ แต่ถา้ ประธานกลุม่ หรือเลขานุ การกลุ่มไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกสมาชิกซึง่ เข้า
ประชุมคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ได้มมี ติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในทีป่ ระชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่
ประชุมในกรณีน้ีตอ้ งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
การออกเสียงและการวิ นิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 88 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุ กรรมการ
คณะทํางาน หรือกรรมการอื่น ออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอื่น แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียง
โดยจะมอบให้ผอู้ ่นื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปญั หาซึง่ ทีป่ ระชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นั ้ จะออก
เสียงในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้ และทีป่ ระชุมต้องเชิญผูน้ นั ้ ออกจากทีป่ ระชุมจนกว่าการวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ
ั หาต่ า ง ๆ ในที่ป ระชุ ม ใหญ่ หรือ ที่
ข้อ 89 การวิ นิ จฉั ย ปั ญ หา การวินิ จ ฉัย ป ญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีต่ อไปนี้ ใ ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดทีข่ อ้ บังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
รายงานการประชุม
ข้อ 90 รายงานการประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม กลุ่ ม การประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุ กรรมการ หรือการประชุมคณะทํางาน หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ บันทึกเรื่องทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยทัง้ สิน้
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุ การ หรือกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่ เข้าประชุมนัน้ ๆ
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
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หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 91 การแต่ งตัง้ ผู้ทําหน้ าที่ หรือจ้างผู้จดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้
ทําหน้าทีห่ รือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2)
(3) (4) ในการจ้างผู้จดั การสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีห่ รือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองทีจ่ ะ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กําหนดไว้ใน ข้อ 93 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 92 การดํารงตําแหน่ งผู้จดั การสหกรณ์ สหกรณ์อาจแต่งตัง้ ผูท้ ําหน้าที่หรือ
จ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้ ทัง้ นี้ให้กาํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 93 อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่
ในการจัดการทัวไปและรั
่
บผิดชอบเกีย่ วกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้องตลอดจนเป็ นธุระ
จัดให้ผเู้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกีย่ วกับเงินกู้
ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย่ วกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กู้
ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรือ่ งการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญ
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกีย่ วกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้ บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
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(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ
ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่ างราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทํา เพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 94 การพ้นจากตําแหน่ งของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่
ได้กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผ่ จู้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 95 การลาออก ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ย่นื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้ าที่ ผ้จู ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์
ยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ ผู้ทําหน้ าที่หรือจ้างผู้จดั การ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้ าที่
ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 97 การแต่ งตัง้ ผู้รกั ษาการแทนผู้จ ดั การ ถ้าตําแหน่ งผู้จดั การว่างลง และ
ยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ ง หรือเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว
ให้กรรมการ หรือรองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
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ข้อ 98 การเปลี่ ยนผู้จ ดั การ ในกรณีท่ีมีก ารเปลี่ยนผู้จ ดั การ ให้เ ป็ น หน้ าที่ข อง
คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน
ข้อ 99 เจ้าหน้ าที่ สหกรณ์ นอกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ่นื โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) และ(4) ตาม
ความจําเป็ นเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 100 ที่ ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นทีป่ รึกษาได้ จํานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์
่
ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ข้อ 101 ผูต้ รวจสอบกิ จการ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผูม้ คี ุณวุฒคิ วามรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัตเิ ป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนหนึ่งนิตบิ ุคคล หรือ
บุคคลธรรมดาจํานวน 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้ อ 101/1 ขัน้ ตอนและวิ ธีก ารเลื อกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิ จการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการทีม่ คี ุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด แล้วนําเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่
ผ่านการคัดเลือกให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ โดยวิธลี งคะแนนลับ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ทีม่ คี ะแนนสูงสุด
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ท่ไี ด้รบั
เลือกตัง้ ลําดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารองกรณีนิตบิ ุคคลจํานวนหนึ่งนิตบิ ุคคล หรือ
กรณีบุคคลธรรมดา จํานวน 5 คน
กรณีผตู้ รวจสอบกิจการได้พน้ จากตําแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการสํารองปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาทีผ่ ตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 102 การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่ งได้
มีกําหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซํ้าได้
ข้อ 102/1 การพ้นจากตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการหรือยืน่ ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งเป็ น
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล ออกจากตําแหน่งทัง้ คณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103 อํานาจหน้ าที่ของผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนํ าแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
่ าง ๆ ของสหกรณ์
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสังต่
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั กิ ารตรวจสอบกิจการทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทัง้ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณีทผ่ี ตู้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ ประกาศหรือ
คําแนะนํ าของทางราชการ รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ปี ระชุมหรือคําสังของสหกรณ์
่
จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จดั ส่งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีก่ าํ กับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไ ข และผลการติดตามของผู้ต รวจสอบกิจ การ ต่ อ สํา นัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีก่ าํ กับดูแล
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ข้อ 104 ความรับผิ ดของผู้ตรวจสอบกิ จการ กรณีผูต้ รวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รือ
ละเว้นการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผดิ จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รบั ความเสียหาย ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุไม่แจ้งนัน้
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมใหญ่
(ข้อ 101 – ข้อ 104 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2561 นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ตังแต่วนั ที 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
หมวด 10
การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ
ข้อ 105 การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จะเสนอวาระแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับได้
ต่อเมือ่ มติให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนัน้ มีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการทีม่ าประชุม แต่ถา้
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าห้า
สิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทม่ี อี งค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว หากปรากฏว่า
ข้อความนัน้ ขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน้ แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อ บัง คับ ที่น ายทะเบีย นสหกรณ์ ร บั จดทะเบีย นแล้ว หากยัง ไม่ไ ด้
กําหนดระเบียบ หรือคําสังให้
่ สอดคล้องกัน ก็ให้นําความทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัน้ มาบังคับใช้
และให้ผเู้ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ
หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนด
ระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื
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(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้เป็ น
แนวทางการปฏิบตั ขิ องสหกรณ์
ระเบียบใน (1) (2) และ(4) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอืน่ เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้สง่ สําเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 107 การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของสหกรณ์
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 106 (3) (4)
แต่มไิ ด้รบั ชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการดําเนินคดีตามความในวรรคแรก ให้นํา
ความในข้อ 19 (1) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ั หาเกี่ย วกับ การตีค วามในข้อ บัง คับ
ข้ อ 108 การตี ค วามในข้ อ บัง คับ ถ้า มีป ญ
ั หานั ้น ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เ พื่อ ขอคํ า วิ นิ จ ฉั ย และให้ ส หกรณ์ ถื อ ปฏิ บ ัติ
ให้ ส หกรณ์ เ สนอป ญ
ตามคําวินิจฉัยนัน้
ข้อ 109 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซึง่ มาประชุมเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของ
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 110 การจําหน่ ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิ ก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและ
ได้จดั การชําระบัญชีโดยจําหน่ ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝาก
พร้อมด้วยดอกเบีย้ และชําระหนี้สนิ อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใด
ให้ผชู้ าํ ระบัญชีจา่ ยตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว
(2) จ่ า ยเป็ น เงิน ป นั ผลตามหุ้น ที่ชํ า ระแล้ว แต่ ต้อ งไม่ เ กิน อัต ราที่น าย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 27 (2)
เงินทีจ่ า่ ยตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ทีส่ หกรณ์หาได้ในระหว่างปีทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลทีถ่ อนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนนั ้
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ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลือยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ไี ม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีช่ าํ ระบัญชีเสร็จ
ข้ อ 111 ในกรณี ที่ ข้อ บัง คับ นี้ มิ ไ ด้ กํา หนดข้ อ ความเรื่อ งใดไว้ ให้ส หกรณ์ นํ า
บทบัญญัตทิ ก่ี าํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ขิ อง
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 112 นับแต่วนั ที่ข้อบังคับนี้ ใช้บงั คับ
(1) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซง่ึ ดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ถอื ใช้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
(2) ให้ผแู้ ทนสมาชิกซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนทีข่ อ้ บังคับนี้ถอื ใช้ ดํารง
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2547 ได้ลงมติให้เปลีย่ นแปลงใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึง่ เป็ นอันยกเลิกทัง้ สิน้
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนให้แล้ว
(ลงชื่อ)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)

ประธานทีป่ ระชุม

(ลงชื่อ)

เปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ์
(นางเปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ)์

เลขานุการ
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